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چکیده
با وجود اینکه گفتمان انقالب اسالمی با گفتمان پهلویسم بهعنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست
و در درون خود دارای پیوست بود ،اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمانهای معرفتی مختلف
دستخوش تغییر و تحول شد و خردهگفتمانهای مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک
تأثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشتهاند .در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان
خردهگفتمانهای شکلگرفته در درون گفتمان انقالب اسالمی ،این پرسش مطرح شده که تحول در
خردهگفتمانهای انقالب اسالمی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ
به این سوال ،با استفاده از منابع کتابخانهای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود ،ضمن بررسی
تحوالت در گفتمان انقالب اسالمی ،اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خردهگفتمان بر
حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .فرضیهای که در این مقاله مورد
آزمون قرار میگیرد ،این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران با
وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسالمی ،باعث تضعیف اجماع و شکلگیری
قطببندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.
واژگان کلیدی :انقالب اسالمی ،تحول گفتمانی ،امنیت ملی ،حکمرانی ،حکمرانی امنیت ملی.
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران.
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مقدمه
تحول در بستر و ساختار امنیت ملی و ضرورت تالش برای مقابله بهموقع با تهدیدات ،چابکی
و کارآمدی سازمانی و افزایش شفافیت و پاسخگویی باعث شده حکمرانی امنیت ملی بهعنوان
مفهومی جدید و نوظهور در حوزه مطالعات امنیتی مطرح شود .در چارچوب مفهوم حکمرانی
امنیت ملی ،از یک سو شاهد تغییر گرایش در مطالعات امنیتی از سطح دولتی به سطح جامعه
هستیم و از سوی دیگر ،به واسطه گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل ،منطق معادالت
امنیت ملی از نزاع و حتی رقابت به همکاری تغییر مییابد .همچنین ،در چارچوب حکمرانی
امنیت ملی ،گذار از مرجع امنیت ملی به مراجع جدید و نوظهور و گذر از حوزه نظامی به
حوزههای غیرنظامی نیز رخ داده که نتیجه آن توجه همزمان به ابعاد افقی و عمودی ،دولتی و
غیردولتی ،نظامی و غیرنظامی و سطوح محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی یا به عبارت دیگر،
گذر از ایده امنیت ملی (حکومتی) به ایده حکمرانی امنیت ملی بوده است (کریمیمله:1911 ،
39-15؛ حسینیتاش و واثق.)11-7 :1919 ،
نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت امنیت ملی ایران از یک سو مستتلزم آن استت کته ببینتیم
نظام امنیت ملی ما چقدر از ایده امنیت ملی به حکمرانی امنیت ملی بهعنوان مفهومی فربهتتر و
با بهرهوری بیشتر تحول یافته است و از سوی دیگر ،مستلزم بررستی دقیتق و آستیبشناستانه
الگو و شیوههای حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایتران استت .در واقتع ،بتا وجتود
اینکه حکمرانی ملی و حکمرانی امنیتت ملتی مفتاهیمی نتوین در مطالعتات سیاستی و امنیتتی
هستند ،اما بررسی آنها در ارتباط با ایده و تحوالت امنیت ملی بهعنوان مقولهای تاریخی نه تنها
غیرمنطقی نیست ،بلکه کاربست آنها در چنین بستری میتواند معیاری برای ارزیابی این مفاهیم
و تقویت بنیانهای نظری آنها شود .همچنین ،کاربست این مفاهیم در ارتباط با مصادیق واقعی،
زمینه را برای تقویت بنیان تبیینی و حتی تجویزی آنها نیز فراهم میکند .بر این اساس ،بررستی
حکمرانی امنیت ملی از خالل تحوالت انقالب اسالمی نه تنها موضوعی قابل توجته از لحتا
نظری است ،بلکه میتواند راهگشای تبیین و حتی تجویز در حوزه مطالعات امنیت ملتی ایتران
شود و از این نظر ،بررسی آن دارای اهمیتی مضاعف است.
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برای آنکه درک درست و دقیق تری از حکمرانی امنیت ملی بهعنوان مفهوم کانونی متورد
نظر داشته باشیم ،در ابتدا الزم است میان این مفهوم و مدیریت امنیت ملتی کته از متدتهتا
پیش در مطالعات امنیت ملی مورد توجه بوده ،تمایز قائ ل شویم .مدیریت امنیت ملی ،بیانگر
نحوه اداره امنیت ملی یا به عبارت دیگر ،نحوه مدیریت آسیب ها و تهدیدها علیه امنیت ملی
است که حداقل از دهه  1105میالدی مورد توجه اندیشمندان این حتوزه قترار داشتته و بته
نوعی می توان گفت اغلب مطالعات امنیت ملی به صورت آشکار یتا ضتمنی در نهایتت ایتن
موضوع را بهعنوان هدف غایی دنبال کرده اند .این در حالی است که حکمرانتی امنیتت ملتی
هم به لحا تاریخی و هم از نظر منطقی مفهومی م وخر بر مدیریت امنیت ملتی و در واقتع،
معطوف به ارزیابی آن است .به عبارت دیگر ،آنچه در حکمرانی امنیت ملی در کانون توجته
است ،نه مدیریت آسیب ها و تهدیدها ،بلکه بررسی ختود متدیریت امنیتت ملتی بتر استاس
یکسری ویژگی های خاص است که بر اساس آن می توان ستخن از حکمرانتی مطلتوب یتا
معیوب امنیت ملی به میان آورد.
در بررسی حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ،یکتی از مستائل اساستی بررستی
تاثیر بنیانهای نظری حکمرانی ملی بر حکمرانی امنیت ملتی استت .بتر ایتن استاس ،بررستی
تاریخی -گفتمانی تحوالت حکمرانی ملی بر حکمرانی امنیت ملی موضوعی قابل تأمل استت؛
زیرا تحوالت گفتمان انقالب اسالمی بهعنوان ایده اساسی شکلدهنده به حکمرانی ملی ،ختواه
ناخواه ایده امنیت ملی و به تبع آن حکمرانی امنیت ملی ایران در دوران پس از انقالب اسالمی
را تحت تاثیر قرار داده است .با این اوصاف ،مسئله اساسی این مقاله بررسی تحوالت گفتمتانی
حکمرانی امنیت ملی در جمهوری استالمی ایتران استت .در واقتع ،گفتمتان انقتالب استالمی
بهعنوان مبنای نظری امنیت در جمهوری اسالمی ایران ،گفتمانی متحول و رو به تکامل بتوده و
با ظهور خردهگفتمانهای مختلف بهعنوان نظام معنتایی متمتایز ،مفتاهیم و دالهتای بنیتادین و
اساسی آن مورد بازتعریف و بازسازی قرار گرفتهاند و این تحوالت نه تنها بر وضعیت امنیتتی،
بلکه بر نحوه حکمرانی امنیت ملی در دوران پس از انقالب اسالمی نیز تأثیرگذار بوده است .بر
این اساس ،بررسی این تحوالت از یک سو و بررسی میزان و نحتوه تتاثیر آنهتا بتر حکمرانتی
امنیت ملی از سوی دیگر ،در کانون توجه این مقاله است.
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نکته قابل توجه اینکه بخش عمدهای از ادبیاتی که در داخل و خارج از ایران در ارتبتاط بتا
حکمرانی امنیت ملی وجود دارد ،یا اساساً بر ویژگتیهتای متاهوی و جهتتگیتریهتای کلتی
سال های اولیته انقتالب متمرکتز استت و هتیی تفکیکتی بتین رویکردهتای مختلتف در درون
ابرگفتمان انقالب اسالمی قائل نمیشود یا تفتاوتهتای درونگفتمتانی را بته معنتای عبتور از
گفتمان انقالب اسالمی در نظر میگیرد .نکته دیگری که در این ارتباط باید متورد توجته قترار
گیرد ،قالببندی مفهومی ایتن گفتمتانهاستت .در واقتع ،گتاه حتتی بترای مقطتع خاصتی ،از
قالبهای مفهومی متفاوتی استفاده شده است .برای نمونه ،برای مقطع سالهای  1931تا 1973
که دوران ریاست جمهوری آقای هاشتمی رفستنجانی استت ،از تعتابیر مختلفتی ماننتد دوران
سازندگی ،عملگرایی ،واقعگرایی و  ...استفاده شده است کته هتر یتک داللتت بتر چتارچوب
نظری خاصی دارد.
بر این اساس ،در بخش نخست مقاله ضمن مروری بر ادبیات مرتبط با تحتوالت گفتمتانی
امنیت ملی ،به تبیین ویژگیهایی برای بررسی تحوالت حکمرانی امنیت ملی در ایران بر اساس
رویکرد گفتمانی میپردازیم و سپس ،تحوالت گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در ایران را متورد
بررسی قرار میدهیم .با توجه به اینکه سوال اصلی مقاله معطوف به بررسی تحوالت گفتمتانی
حکمرانی امنیت ملی در ایران است ،فرضیه پژوهش این است کته تحتول گفتمتانی حکمرانتی
امنیت ملی در ایران ،با وجود اینکه باعث تکوین الگوی حکمرانی ختاص جمهتوری استالمی
ایران شده ،تضعیف اجماع و وفاق گفتمانی و شکلگیری قطببنتدی و تعتارض در جامعته و
ساختار و نهادهای امنیت ملی ایران را نیز به دنبال داشته است.

الف .تحوالت گفتمانی امنیت ملی در ایران؛ نظریهها و رویکردها
فراز و نشیبهای بیش از چهار دهه حیات جمهوری اسالمی ایران و رویتارویی آن بتا مستائل و
مشکالت امنیتی مختلف و تنوع سیاستتهتای امنیتتی در طتول ایتن ستالهتا ،صتاحبنظتران و
پژوهشگران بسیاری را متوجه بررسی این تحوالت و ارائه طبقهبندیهای مختلتف کترده استت.
نگاه چندستویه بته امنیتت ملتی ایتران از همتان ستالهتای نخستت انقتالب ،در فکتر و عمتل

تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در ...

00

صاحبنظران و کارگزاران سیاسی کشتور وجتود داشتت (الریجتانی1931 ،؛ یتزدی )1913 ،امتا
تالش برای تبیین این تحوالت ،بیشتر از دهۀ  1975مطرح شتد و متورد توجته قترار گرفتت .در
واقع ،از اواسط دهۀ  1975تبیینهای مختلف از تحوالت امنیتی ایران از جمله تبیین گفتمانی ایتن
تحوالت مورد توجه قرار گرفت (خلیلی1917 ،؛  )977-311و با تأسیس مراکزی بترای پتژوهش
در حوزة مطالعات امنیتی و راهبردی در کشور ،به تدریج این دیدگاهها تئتوریزه شتد .مهتمتترین
دیدگاههای موجود دربارة تحول گفتمانی امنیت در ایران به شرح زیر هستند.

 .0گفتمان بسط ،حفظ و رشدمحور
اولین و مهمترین تالش برای تبیین گفتمانی تحوالت امنیتی جمهوری اسالمی ایران را میتتوان
در دو مقاله «تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری استالمی» (حجاریتان1973 ،؛  )111-955و
«مدخلی بر مفاهیم و رویکردهای امنیت ملی» (تاجیک1973 ،؛  )31-71یافت .البته تقسیمبندی
تحوالت امنیتی پس از انقالب بر اساس گفتمان بسط ،حفظ و رشدمحور در ایتن مقتاالت ،بته
آثار مذکور محدود نشد و این رویکرد در آثار دیگتر بته تفصتیل متورد بررستی قترار گرفتت
(تاجیک1977 ،؛ 1971؛  )1915به گونهای که در اغلب آثار و نوشتههای مرتبط با امنیتت ملتی
ایران ،از این نوع تبیین برای بیان تفاوت سیاست امنیتی دولتهای پتس از انقتالب یتا نقتد آن
استفاده میشود .مهمترین اثری که این دیدگاه را بته تفصتیل متورد بررستی قترار داده ،کتتاب
«گفتمانهای امنیتت ملتی در جمهتوری استالمی ایتران» استت (ولتیپتور )1919 ،کته در آن
مالحظات امنیت ملی جمهوری استالمی ایتران در گفتمتانهتای بستطمحتور ،حفتظمحتور و
رشدمحور بر اساس اصتول و اهتداف امنیتت ملتی ،جایگتاه قتدرت ملتی ،ستطح تهدیتدها و
آسیبپذیریها و سیاستهای امنیت ملی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و سیر تحول ایتن
گفتمانها مورد بررسی دقیق و مستند قرار گرفته

است.

البته گفتمانهای بسط ،حفظ و رشدمحور که گاه با تعابیر دیگتری چتون گفتمتان انقتالب،
جنگ و سازندگی (حجاریان )119-111 :1973 ،یا بروننگر/آرمتانگترا و دورننگر/واقتعگترا
(تاجیک و دهقانی فیروزآبادی )75 :1911 ،نیز خوانده میشتوند ،بستیاری از تحتوالت امنیتتی
جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تا پایان دولتت آقتای هاشتمی رفستنجانی را دربرگرفتته و
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تبیین میکنند ،اما همچنان که این تقسیمبندی شامل تحتوالت پتس از ستال  1973نمتیشتود،
بیانگر تمامی ابعاد تحوالت امنیتی در این سالها هتم نیستت و بتهویتژه گفتمتان ملتیگرایتی
سالهای نخست پس از انقالب را نادیده میگیرد و بیشتر بر روایتهای ایتدئولوییک متتاثر از
اسالم انقالبی متمرکز است .از اینرو ،در کنار این تقسیمبندی الزم است به تقستیمبنتدیهتای
دیگر نیز توجه

شود.

 .1گفتمان سنتی و نوین
تقسیمبندی بر مبنای گفتمان سنتی و نوین (رنجبر33-11 :1971 ،؛ علینقتی)17-91 :1915 ،
هر سه گفتمان بسط ،حفظ و رشدمحور را بهعنوان گفتمان سنتی در نظتر گرفتته و گفتمتان
نوین امنیتی را دارای ویژگی هایی متفاوت از گفتمان های مذکور میداند .بر این استاس ،سته
گفتمان بسط محور ،حفظ محور و رشدمحور در سیاستتهتای امنیتتی کشتور فقتط شتکافی
درونگفتمانی هستند و همه آنها در گفتمان ایدئولوییگرایی قرار میگیرنتد (رنجبتر:1971 ،
 .) 75این در حالی است که پس از انتخاب آقتای ختاتمی بته ریاستت جمهتوری در ایتران،
گفتمانی با ویژگی هایی کامال جدید حاکم شد که نشانه گسستی رادیکال میان گفتمان نتوین
با گفتمان سنتی است.
این برداشت حتی با فرض تفکیتک میتان رهیافتت هتای مختلتف دربتارة امنیتت ملتی در
جمهوری اسالمی ایتران بتر استاس نظترات درون حاکمیتت و بیترون حاکمیتت و قتراردادن
رهیافتهای بیرون حاکمیت ،در قالب نظرات اپوزیسیون اصالحطلب و محققتان دانشتگاهی و
نظرات درون حاکمیت ،در قالب دو گفتمان ستنتی و نتوین نیتز وجتود دارد (علینقتی:1911 ،
 .)911-990بر این اساس ،ضمن بررسی ویژگیهای گفتمان سنتی و نوین امنیت در جمهتوری
اسالمی ایران با عنایت به مقوالتی چون اهداف ،ارزشها و منافع ملی ،چنین استدالل میشتود
که گفتمانهای بسط ،حفظ و رشدمحور صرفاً بیانگر انواع و تحول گفتمانی در استراتژی ملتی
(نه استراتژی امنیت ملی) پس از انقالب استت (علینقتی .)995 :1911 ،البتته تقستیمبنتدی بته
گفتمان سنتی-نوین ،با تقسیمبندی به گفتمان بسط ،حفظ و رشدمحور تفاوت دارد و بخشی از
تحوالت امنیتی ایران که در تقسیمبندی قبلی نادیده گرفته شده بود ،در این تقسیمبندی جدیتد
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مورد توجه قرار میگیرد؛ اما از یک سو در نامگتذاری سته گفتمتان متذکور از جملته گفتمتان
رشدمحور به گفتمان سنتی و از سوی دیگر ،در به کلی متفاوت دانستتن ویژگتیهتای گفتمتان
نوین با گفتمان رشدمحور به دلیل تداوم ویژگیهای گفتمان کتالن انقتالب استالمی متیتتوان
تردید کرد و در نهایت گفتمان نوین را بهعنوان گفتمانی جدید در ادامه و تتداوم گفتمتانهتای
سهگانه مذکور

دانست.

 .1گفتمانهای سیاست خارجی و امنیت ملی
برخی اندیشمندان ،تحول حکمرانی امنیت ملتی را در چتارچوب تمتایز میتان گفتمتانهتای
شکلدهنده به سیاست خارجی ایران یا حتی متأثر از گفتمان های سیاستت ختارجی بررستی
کردهاند .طرفداران این نظریتات و دیتدگاه هتا معتقدنتد ابرگفتمتان انقتالب استالمی ضتمن
بازتعریف نظم سیاسی -اجتماعی داخلتی  ،در عرصته سیاستت ختارجی نیتز منشتأ تشتکیل
ابرگفتمانی متمایز شد که در چارچوب آن ،سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قالب
گفتمتتان هتتای مختلتتف ظهتتور و بتتروز یافتتت (دهقتتانی فیروزآبتتادی .)111 :1911 ،البتتته در
چارچوب نگرش گفتمانی به سیاست خارجی جمهوری استالمی ایتران ،الگوهتای مختلفتی
مطرح شده است .در این چارچوب ،ازغندی ( ) 1911از چهار گفتمان مسلط مصلحتمحتور
یا واقعگرا ،ارزشمحور یا آرمانگرا ،منفعتمحور یا عملگرا و فرهنگگرای سیاستتمحتور
نام برده است .دهقانی فیروزآبادی ( ) 1913ابتدا دو ابرگفتمان ملیگرایی لیبرال و اسالمگرایی
انقالبی را از هم متمایز کرده و سپس ،خردهگفتمانهایی را در ذیل گفتمان کالن اسالمگرایی
انقالبی جای داده است .نوروزی ( )1919از قرائتهای چهارگانه ملیگرایانه ،آرمتانگرایانته
انقالبی ،عملگرایانه و اصالحطلبانه و مشیرزاده ( ) 1917از سه گفتمان استتقالل ،مقاومتت و
عدالت سخن به میان آوردهاند و میالنی ( )1919نیز گفتمان های سیاست خارجی را به چهار
دوره متمایز میانهروی ،تندروی ،عملگرایی و عادی سازی و گفتگوهای دوجانبه تقسیمبندی
کرده است .در این دیدگاههتا نیتز معیتار و متالک تقستیمبنتدی دورههتای مختلتف حیتات
جمهوری اسالمی تنها مسئله سیاست خارجی بوده و ویژگی های کلی حکمرانی امنیت ملتی
ایران مدنظر قرار نگرفتهاند.
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 .0-1گفتمان سنتی ،فراسنتی ،مدرن و فرامدرن
برخی منابع با تمرکز خاص بر سیاستها و راهبردهای امنیت ملی ،تحول گفتمانی امنیت ملتی
در ایران را از زاویه تحول در گفتمتانهتای مختلتف بته مطالعتات امنیتت ملتی یتا مطالعتات
استراتژیک مورد توجه قرار دادهاند .در واقع ،استدالل این است که فراز و نشتیبهتای حیتات
جمهوری اسالمی ایران و رویارویی این نظام با مسائل و مشکالت امنیتی مختلتف در داختل و
خارج باعث اتخاذ سیاستهای امنیتی متفاوتی در طول این ستالهتا شتده کته بتر متدیریت و
حکمرانی امنیت ملی تأثیرگذار بوده و خود را در قالب چهار گفتمان امنیتتی ستنتی ،فراستنتی،
مدرن و فرامدرن بروز داده است (خلیلی .)977-311 :1917 ،به عبارت دیگر ،طرفتداران ایتن
دیدگاهها ،در درجه اول هدفشان بررسی و تحلیل تحوالت امنیت ملی بوده و در ایتن راستتا از
گفتمانهای سنتی ،فراسنتی ،مدرن و فرامدرن به تبع امواج چهارگانه مطالعات امنیتی (افتخاری،
 ،)11-11 :1915الگوهای استراتژیک ملی (افتختاری )11-31 :1913 ،یتا تحتوالت تتاریخی-
گفتمانی مفهوم امنیت (خلیلی1913 ،الف17-133 :؛) و سیاست و استراتژی (خلیلی1913 ،ب:
 )791-733سخن به میان آوردهاند .این دیدگاهها نیز با وجود تمرکز ختاص بتر گفتمتانهتای
امنیت ملی ،به مقوله حکمرانی امنیت ملی بتهعنتوان مقولتهای ختاص توجته نداشتته و بیشتتر
روایتکننده تحوالت امنیتی ایران بر اساس تحوالت مطالعات امنیتی یا استراتژیک بودهاند.
 .1-1گفتمان معیار ،رسمی و نسلی
در حالی که تبیینهای گفتمانی مذکور ،اغلب مبتنی بر برشهای طولی هستتند و ستعی در ایجتاد
تمایز بین گفتمانهای مختلف بر اساس تحوالت تاریخی دارند ،در مقاله «نستلهتا ،گفتمتانهتا و
امنیت :چارچوبی فرهنگی برای امنیت در ایران» (میرمحمدی )07-73 :1913 ،بدون آنکه تصتریح
شود ،تأکید خاصی بر برش عرضی گفتمانهای امنیت ملی شده استت .از دیتدگاه نویستنده ایتن
مقاله ،امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمانهای فرهنگتی حتاکم بتر دولتت،
نسل زنده و نسلهای پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ نتاامنی و بتیثبتاتی
معرفی میشود .بر این اساس ،سه گفتمان امنیتی معیار ،رسمی و نسلی قابتل تشتخیا استت .در
واقع ،بین گفتمان امنیتی رسمی جمهوری اسالمی ایران از یک سو و گفتمان امنیتتی متدنظر نستل
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جاری از سوی دیگر ،شکافی فرهنگی وجود دارد و پیشنهاد سیاستگذارانه در حوزه امنیت ملتی
این است که گفتمان امنیتی معیاری مورد توجه قرار بگیرد که در آن ،امنیت نظام و امنیت مردم بته
صورت توأمان در نظر گرفته شود .این نوع نگرش به گفتمانهای امنیتی ضتمن آنکته بستیاری از
زوایای پنهان تحوالت تتاریخی گفتمتانهتای امنیتت ملتی در ایتران را آشتکار متیکنتد ،ارزش
سیاستگذارانه قابل توجهی دارد و میتواند دستورکاری برای تامین امنیت ملی باشد؛ اما نته تنهتا
تحوالت تاریخی گفتمانهای امنیت ملی در ایران را مورد توجه قرار نمیدهد ،بلکته خواستته یتا
ناخواسته ،تفاوتهای گفتهشده در تقسیمبندیهای پیشین را به تفاوتهای فرهنگی تقلیل میدهد
که حداقل با استدالل مورد نظر دیدگاههای پیشین ناسازگار است.
 .1-1گفتمان امنیتی نظام و دولت
تبیینهای گفتمانی مذکور خواه مبتنی بر برشهای طولی و خواه مبتنی بر برش عرضتی ،بیشتتر
بر تحوالت گفتمان رسمی و دولتی از امنیت ملی در ایران تأکید دارند ،در حتالی کته در طتول
سالهای بعد از انقالب اسالمی همواره به موازات گفتمان امنیتی دولتهای مختلتف ،گفتمتان
امنیتی مورد نظر هسته سخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران نیز در کشور حاکم بوده است.
در واقع ،از یک سو هسته مرکزی نظام جمهوری اسالمی ،گفتمان انقالبی متورد نظتر ختود را
پیش برده و آن را در سیاست خارجی و داخلی به کرسی نشتانده و از ستوی دیگتر ،بتا تغییتر
دولتهای حاکم ،گفتمان رسمی و متفاوت دولتی نیز در عمل اجرا شده کته ممکتن استت بتا
گفتمان امنیتی نظام ،قرابت کمتر یا بیشتری داشته باشد .به عبارت دیگر ،در طول سالهای پس
از انقالب اسالمی ،همواره دو گفتمان امنیتی به موازات هم وجود داشته که بنا به ماهیت آنها به
نام گفتمان انقالبی و گفتمان ملی (زارعی و پوراحمتد ،)109-175 :1911 ،گفتمتان استالمی و
گفتمتتان غربتتی (استتماعیلی و بتتاالیی ،)0-91 :1913 ،گفتمتتان بتتروننگر/آرمتتانگتترا و
دورننگر/واقعگرا (تاجیک و دهقانی فیروزآبادی )75 :1911 ،یا گفتمان هویتتگترا و گفتمتان
توسعهگرا (خلیلی ،بنیهاشمی و قلیپور )1911 ،نامیده شدهاند .این نوع نگرش نیتز بتا وجتود
آشکارکردن الیههای پیچیده سیاستگذاری و تصمیمگیری امنیتت ملتی در ایتران و همچنتین
آشکارکردن بخشی از مشکالت حکمرانی امنیتی ،به موضوع حکمرانی امنیت ملی بته صتورت
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خاص نپرداخته و با وجود روایت توصیفی این دوگتانگی ،نقتاط قتوت و ضتعف آن را متورد
بررسی قرار نمیدهد.
آثاری که دربارة گفتمانهای امنیتی در جمهوری اسالمی ایران به رشته تحریر درآمتده ،بته
حدی است که امکان بررسی همۀ آنها کاری دشوار و فراتر از ظرفیت یک مقاله است ،اما اوالً،
همۀ آثار به مطالعه همه گفتمانهای امنیتی کشور نمیپردازند و معموالً بر موضتوع یتا دورهای
خاص متمرکتز هستتند (رحیمتی و کتتابی91-33 :1919 ،؛ رحیمتی )99-71 :1911 ،و ثانیتاً،
بخشی از این آثار بهویژه آثار التین ذیربط عمالً حکمرانی امنیتی جمهوری اسالمی ایران را بته
مطالعۀ سیاستهای امنیتی ،مؤلفههای مؤثر بر سیاستگذاری امنیتتی یتا حتتی عملکترد برختی
نهادها و سازمانهای امنیتتی تقلیتل دادهانتد (

Chubin, 1994; Byman et.al, 2001; Hashem,

 .)1995; Sajadpour, 2005در واقع ،در نگاه کلی میتوان گفت دیدگاههای موجود یا صرفاً بتر
تداوم بدون تغییر تأکید کرده اند یا بر تغییر بدون تداوم .گفتمانهای بسط ،حفظ و رشتدمحور،
ضمن بیتوجهی به گفتمان ملیگرای سالهای نخست پس از انقالب ،حداکثر تتا پایتان دوران
ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی را تبیین میکنند .گفتمان سنتی-نوین برای تبیین این
تداوم و تغییر از توان پاسخگویی بیشتری برخوردار است ،اما ایتن تقستیمبنتدی نیتز از تبیتین
تحوالت امنیتی پس از پایان دوران آقای خاتمی بازمیماند .شاید به همین دلیل است که برخی
به جای تبیین تحوالت امنیتی ایران بر اساس رویکرد گفتمتانی ،بته رویکردهتای دیگتر ماننتد
تعامتتل ستتاختار -کتتارگزار (عستتگری ،)191-191 :1913 ،تحلیتتل ستتاختاری -طبقتتاتی یتتا
جامعهشناسی امنیت در جمهوری اسالمی ایران پرداختهاند تا پاسخهای قتانعکننتدهتتری بترای
تبیین تحوالت امنیتی در ایران بیابند (حاجیانی17-111 :1915 ،؛ افتخاری.)11-01 :1971 ،
در مجموع ،دیدگاههای موجود دربارة تحوالت امنیتی ایران از چنتد ضتعف روشتی و معرفتتی
رنج میبرند .این دیدگاهها اول ،تلفیق مناسبی میان تداوم و تغییر در تحتوالت امنیتتی کشتور ایجتاد
نمیکنند و همواره بر یکی از این دو به بهای نادیدهگرفتن یا کمتوجهی به دیگتری تأکیتد متیکننتد.
دوم ،در تطبیتتق بتتا واقعیتتتهتتای موجتتود ،اغلتتب توجتته بتته بخشتتی از واقعیتتتهتتا را بتته بهتتای
سرپوشگذاشتن بر واقعیتهای دیگر مدنظر قرار متیدهنتد و دورة تبیتین محتدودی دارنتد .ستوم،
تقلیلگرا هستند؛ یعنی تحتوال ت امنیتتی را بته تحتوالت در سیاستت ختارجی یتا بته تحتوالت در
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سیاستهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی داخلی تقلیل میدهنتد کته ایتن ضتعف ختود ناشتی از
ضعف مهمتری به نام وابستگی مطالعات امنیتی در ایتران بته حتوزههتای علتوم سیاستی ،مطالعتات
استراتژیک ،روابط بینالملل یا جامعهشناسی است .چهارم ،تقسیمبندی جتامع و متانعی از تحتوالت
امنیتی ارائه نمیدهند و همواره مرزهای کدر یا سایه روشتن میتان ایتن تقستیمبنتدیهتا بته چشتم
میخورد .پنجم ،در اغلب این دیدگاهها ،نگرشی خطی و تکاملی مورد توجه قرار میگیرد که امکتان
تحلیلهای درست در مواقعی که جهت مثبت و تکاملی با چالش مواجه متیشتود ،را از آنهتا ستلب
میکند و ششم ،اینکه در تمایز میان مفاهیم ،از دقت و شفافیت الزم برخوردار نیستند .بترای نمونته،
در این دیدگاهها و البته اغلب آثار و نوشتههای موجود ،تمایزهای مفهومی میان امنیت و امنیت ملتی،
مطالعات امنیتی و مطالعات امنیت ملی ،استراتژی و استراتژی ملی ،استتراتژی و امنیتت ،استتراتژی و
سیاست و حکمرانی امنیت ملی نادیده گرفته میشود .بر ایتن استاس ،در ادامته بته تبیتین گفتمتانی
متفاوتی از تحوالت امنیت ملی در ایران پرداخته میشود که با توجه به مفهوم گستردهتتر حکمرانتی
امنیت ملی ،به روایتی متفاوت از ساخت گفتمانی امنیت ملی در ایران میپردازد.

ب .رویکردی گفتمانی به تحوالت حکمرانی امنیت ملی در ایران
اغلب تبیینهای گفتمانی از تحوالت امنیتی ایران با وجود تالش برای بررسی و تحلیتل تحتوالت
امنیتی پس از انقالب اسالمی ،ریشه شکلگیری گفتمان متورد بررستی و همچنتین نقطته شتروع
تاریخی آن را آگاهانه یا ناآگاهانه مشخا نمیکنند .در واقع ،بررسی تحوالت گفتمانی حکمرانی
امنیت ملی در ایران مستلزم آن است که نه تنها نحوه شکلگیری و تکوین گفتمان انقالب اسالمی
در مقابل گفتمان مسلط قبل از انقالب که اغلب از آن با نتام «پهلویستم» یتاد متیشتود (تاجیتک،
 )37-13 :1971مورد بررسی قرار گیرد ،بلکه نقطه شروع ایتن گفتمتان نیتز منطبتق بتا تحتوالت
تاریخی پس از انقالب اسالمی باشد .اگر بخواهیم این نقتاط ابهتام را روشتن کنتیم ،بایتد گفتت
گفتمان انقالب اسالمی با وجود پیوستگی در درون خود ،در غیریت با گفتمتان پهلویستم ستاخته
شد و حتی تحوالت درونی گفتمان جدید نیز حول محور عناصر و گزارههایی شتکل گرفتت کته
در نقطه مقابل عناصر و گزاره های گفتمان پیشین قترار داشتتند و نقطته شتروع ایتن تحتول هتم
فروپاشی گفتمان پهلویسم و مسلطشدن گفتمان انقالب اسالمی با همه اجزاء و عناصرش است.
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اگر آنگونه که اغلب گفته میشود ،تحوالت سیاسی -اجتماعی ایران در دهههتای اخیتر را
بازتابی از جدال سه الیه هویتی غربی ،ایرانی و اسالمی بدانیم ،درک تحوالت امنیتتی در ایتران
نیز در همین چارچوب امکانپذیر است .بر این اساس ،همچنانکه گفتمان پهلویسم با تأکید بتر
غربگرایی و ایرانگرایی ملهم از هویت غربی درصدد به حاشیهرانتدن هویتت استالمی بتود،
گفتمان انقالب اسالمی ضمن پیوند دو الیه هویتی اسالمی و ایرانی با یکدیگر ،هویت غربی را
بهعنوان «دیگر» خود تعریف کرد و این دیگرسازی به حدی فراگیر و قابل توجه بود کته حتتی
روشنفکران سکوالر نیز با وجود احساس جدایی از دولت پهلوی ،غرب را دشمن ختود تلقتی
میکردند (بروجردی .)77-71 :1977 ،در حقیقت ،گفتمان انقالب اسالمی در تقابل با گفتمتان
پهلویسم که مبتنی بر سکوالریسم ،مدرنیسم و ناسیونالیسم ملهم از هویتت غربتی بتود ،شتکل
گرفت (تاجیک )1977 ،و چون گفتمان پهلویسم در عمل بر اساس گزارههایی چتون استتبداد،
وابستگی ،سلطنت ،ملی گرایتی ،تبعتیو و سکوالریستم در نتزد مختالفین بازنمتایی متیشتد،
گزارههای گفتمان انقالب استالمی در نقطته مقابتل ،بتر استاس گتزارههتای آزادی ،استتقالل،
جمهوریت ،فراملیگرایی (امت گرایتی) و عتدالت انتظتام یافتت .بازنمتایی فضتای گفتمتانی و
گزارههای این دو گفتمان را میتوان به شکل زیر ترسیم کرد.

استبداد

سلطنت

وابستگی

گفتمان پهلویسم

تبعیض

ملیگرایی

سکوالریسم

آزادی

استقالل

گفتمان انقالب اسالمی
اسالمگرایی

جمهوری

عدالت

امتگرایی

شکل  .0فضای گفتمانی و گزارههای دو گفتمان «پهلویسم» و «انقالب اسالمی»
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این دیگربود «غرب» در گفتمان مسلط انقالب اسالمی ،در سالهای بعد دستخوش فتراز و
نشیبهایی شد و به تبع آن ،هویت اسالمی -ایرانی نیز به تدریج در درون ختود حتول محتور
آزادی ،امتگرایی ،اسالمگرایی ،استقالل ،جمهوریت و عدالت دچار انشقاق شد .در واقتع ،تتا
مادامی که گفتمان انقالب اسالمی حول محور رهبری امام خمینی بهعنوان گفتمتان مقاومتت و
تحول محسوب میشد ،با وجود تفاوتهای اساستی در مبتانی فکتری ،انشتقاق میتان طبقتات
اجتماعی و گروههای سیاسی در درون آن برجستگی نداشت؛ اما با شتروع جنتگ عتراق علیته
ایران ،در کنار بروز زمینههای نبرد بر سر قدرت در عرصه داخلی ،فشار خارجی نیز در راستای
ایجاد انشقاق میان الیههای این هویت موثر واقع شد و به تدریج گفتمان مقاومت و تحتول بته
گفتمان قدرت و ثبات تبدیل شد (تاجیک )111 :1911 ،تا بدین ترتیب زمینههای بروز انشتقاق
در درون آن فراهم شود.

 .0گفتمان ملیگرایی
با بروز و ظهور گفتمان انقالب اسالمی بهعنوان گفتمان قدرت و ثبات ،ابتدا طیفی از افتراد،
نیروهای اجتماعی و گروه های سیاسی با تمسک به آرمتان «آزادی» و پیگیتری آن در شتئون
مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،نخستین انشقاق را در گفتمان هویتی انقالب
در قالب ملی گرایی (لیبرال) ایجاد کردند .با وجود اینکه رهبری کاریزماتیک امتام خمینتی و
درگیری کشور در مسئله گروگان های سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی باعث شد این انشقاق
به حاشیه برود و در عمل موفقیت چندانی کسب نکند ،اما این حرکتت نقطته آغتازی بترای
گسسته شدن گفتمان انقالب و بروز انشقاق در آن بود .در واقع ،این گفتمتان در آن ستالهتا
بیشتر جنبه نمادین داشت و در عمل به دلیل ف ضای ناشی از انقتالب و جنتگ و بته واستطه
رهبری امام مجال بروز چندانی نیافت ،اما نه تنها از زمان شکل گیری دولت موقت تتا پایتان
ریاست جمهوری بنی صدر به صورت رسمی در قدرت بود ،بلکه به تتدریج در جامعته نیتز
طرفدارانی یافت و با اولویتبخشیدن به ملت ایران بهعنوان مرجع ام نیت ،برقتراری آزادی از
طریق قانون گرایی و تشکیل جامعه دموکراتیک (بترزین1973 ،؛ یتزدی )1913 ،را در کتانون
توجه قرار داد.
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آزادی

قانونگرایی

ملیگرایی

استقالل

ملت جامعه دموکراتیک

گفتمان انقالب اسالمی

جمهوری

عدالت

اسالمگرایی

امتگرایی

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمان ملیگرایی

 .1گفتمان امتگرایی
در قدرت قرارگرفتن ملیگرایان لیبرال ،از یک سو باعث شکلگیری نخستین انشقاق گفتمتانی
در درون گفتمان کالن انقالب اسالمی شد و از سوی دیگر ،بدیل این گفتمان را نیتز در قالتب
امتگرایی اسالمی شکل داد .هرچند اختالف این دو طیف در بسیاری از زمینهها برجسته بتود،
اما در دوره زمانی  1907-35یعنی در دوره حاکمیت دولتت موقتت و نخستتین دوره ریاستت
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جمهوری ،اختالف بیشتر بر سر صدور انقالب بود .در این بین ،ملیگرایان لیبرال بر ایتن بتاور
بودند که انقالب استالمی ایتران ،انقتالب ملتی بتوده و اساستاً نبایتد در متورد صتدور آن بته
کشورهای دیگر سخن گفت .از دیدگاه آنها ،ارزشهای انقالب تنها در چارچوب مرزهای ملی
قابل قبول بود و نسبت به محیط پیرامونی موضع خنثتی داشتتند (ستتوده .)193 :1910 ،امتا در
سوی دیگر ،امتگرایان اسالمی معتقد بودند انقالب اسالمی ماهیتی فراملی دارد و باید اهداف،
افکار و ایدههای انقالبی را به ورای مرزهای ملی نیز صادر کرد .بتر مبنتای ایتن بتاور ،صتدور
انقالب نه تنها منحصر به انقالب ایران نبود ،بلکه بهعنوان بخشی از رسالت بترونمترزی همته
انقالبها تلقی میشد (محمدی.)35 :1910 ،
بر این اساس ،همچنانکه انقالب فرانسه الهامبخش اکثر دموکراستیهتای اروپتایی بتوده و
انقالب روسیه هم بر انقالبهای چین و کوبا تأثیر گذاشته ،تأثیرات انقالب استالمی ایتران بتر
محیط پیرامونی از جملته خاورمیانته متورد تأکیتد قترار گرفتت ( .)Eddin, 2002: 96در ایتن
چتتارچوب ،مفهتتوم صتتدور انقتتالب بتته معنتتای تتترویج گفتمتتان انقتتالب استتالمی و متضتتمن
آگاهیبخشی و رهاییبخشی دیگران بود (دهقانی فیروزآبادی و رادفر .)111 :1911 ،بر استاس
این نگرش ،گفته میشد که ماهیت اسالمی انقالب ایران ،ایدئولویی اسالمی این انقتالب را از
همان آغاز به ایدئولویی با محتوا و پیام جهانی که حداقل در میان یک میلیتارد مستلمان دارای
گوشهای شنوا و قلبهای پذیرنده است ،تبدیل کرد (خرمشاد )93-97 :1911 ،و بنابراین ،بته
جای ملت ایران ،باید کل امت اسالمی در معرض پیام انقالب اسالمی قرار گیرد.
در واقع ،نخستین انشقاق هویتی در گفتمان انقتالب استالمی در همتان متاههتای نخستت
انقالب با رجوع به آرمان آزادی شکل گرفت ،اما چون اختالف اصلی بر ستر موضتوع صتدور
انقالب بود ،یک طرف با تأکید بر ملیگرایتی و دیگتری بتا تأکیتد بتر امتتگرایتی ،بته دنبتال
حاکمکردن گفتمان خود بودند که بهدلیل طرد هواداران ملیگرایی از سوی امتام خمینتی در آن
سالها و با توجه به جایگاه ایشان در مقام رهبری انقالب و جمهوری اسالمی و همچنتین ،بته
واسطه شترایط انقالبتی و جنگتی آن ستالهتا ،عمتالً ایتن گفتمتان از وزن و برجستتگی الزم
برخوردار نشد و در فضای ایدئولوییک سالهای نخست انقالب ،به تقویت امتگرایی اسالمی
منتهی شد که امت اسالمی را مرجع امنیت میدانست و به جای آزادی ،بر حکومت اسالمی؛ به
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جای قانونگرایی ،بر اجرای شریعت؛ و به جای جامعته دموکراتیتک ،بتر جامعته ایتدئولوییک
بهعنوان دیگر گزارههای گفتمانی خود تأکید داشت.

آزادی

قانونگرایی

استقالل

ملیگرایی

ملت جامعه دموکراتیک

گفتمان انقالب اسالمی

جمهوری

اسالمگرایی

حکومت اسالمی اجرای شریعت

عدالت

امتگرایی

امت اسالمی جامعه ایدئولوژیک

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمانهای امتگرایی

 .1گفتمان اصولگرایی
گاهی از دو طرف منازعه مذکور با عنوان واقعگرایان و آرمانگرایان نیز یاد متیشتود .بتر ایتن
اساس ،واقعگرایان با دیدگاهی میانهرو و دروننگر ،اعتقاد به الگوسازی در داخل و ارائته متدل
نمونه برای الگوبرداری توسط جوامع دیگر داشتند ،اما آرمانگرایان با دیتدگاهی ایتدئولوییک،
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اعتقاد به رسالت فراملی انقالب اسالمی داشتند و با ابزارهتا و شتیوههتای گونتاگون بته دنبتال
گسترش افکار و ایدههای انقالبی بودند (سیفزاده .)15 :1913 ،در واقع ،گفتمان امتگرایی یا
به تعبیری بسطمحور حکایت از غلبه نگرش انقالبیون بر میانهروها دارد که در نتیجۀ آن ،امنیت
فراملی یا امنیت امت اسالمی بر امنیت ملی اولویت و تقدم داشتت (ولتیپتور زرومتی:1977 ،
 .)33-75نتیجۀ تبعیت از این نگرش در سیاست داخلی ایتن بتود کته استتقالل و خوداتکتایی
اقتصادی ،قطع وابستگیهای ساختاری به خارج ،مخالفت با سرمایهگذاری خارجی و توجه بته
اصل مساوات و عدالت اجتماعی در دستورکار قرار گیرد و چون امنیت امت اسالمی در مرکتز
ثقل این گفتمان قرار داشت ،تالش برای ایجتاد دولتتی نیرومنتد و مقتتدر کته از عهتدة چنتین
مسئولیتهایی برآید ،به دغدغه اساسی طرفداران این گفتمان تبدیل شد.
هرچند گفتمان امتگرایی سالهای اول انقالب ،همتواره حامیتان و طرفتداران ختود را در
میان برخی از نخبگان و تودههای مردم داشته ،اما با تداوم جنگ عراق علیه ایران و در معترض
تهدید قرارگرفتن بقای نظام جمهوری اسالمی ،جای خود را به گفتمان دیگری داد که از آن بتا
عنوان گفتمان «اصولگرایی» یاد میشود .در واقع ،تداوم جنگ و تالش بترای حفتظ مرزهتای
ملی و موجودیت فیزیکی کشور ،مسئولین نظام را به مرحلتهای رستاند کته بته جتای بستط و
گسترش انقالب اسالمی« ،حفظ امالقری» را در اولویت برنامههتای ختود قترار داده و آن را از
اوجب واجبات تلقی کنند (الریجانی .)31 :1931 ،بر اساس دکترین امالقتری ،ایتران بتهعنتوان
رهبر کشورهای اسالمی شناخته متیشتد؛ کته بترای نجتات مظلتومین و رهتایی محترومین و
گسترش اسالم فعالیت میکرد .این نظریه ،حفظ امالقری را بر هر امر دیگری ارجح متیدانتد و
تأکید اولیه آن بر جامعه داخلی است که الزم است بهعنوان الگوی نمونه ساخته شود (یزدانی و
اخجسته .)33 :1911 ،بدین ترتیب ،در گفتمان اصولگرایی ،به جتای بستط انقتالب استالمی،
حفظ نظام در کانون توجه قرار گرفت و پیرو آن ،نوعی نگرش امنیتی انقباضی حتاکم شتد .بتر
اساس این گفتمان ،مرجع امنیت ،نظام جمهوری اسالمی بهعنوان امالقرای جهان اسالم بود و بر
این اساس ،به جای حکومت اسالمی بر حاکمیت دینی ،به جای اجرای شتریعت بتر تعهتد بته
نظام اسالمی و به جای برقراری جامعه ایدئولوییک بر برقراری جامعته استالمی حتول محتور
اسالمگرایی بهعنوان یکی دیگر از عناصر اصلی گفتمان انقالب اسالمی تأکید شد.
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آزادی

قانونگرایی

ملیگرایی

استقالل

ملت جامعه دموکراتیک
حاکمیت دینی والیتپذیری

اصولگرایی

گفتمان انقالب اسالمی

جمهوری

امالقری جامعه اسالمی

حکومت اسالمی اجرای شریعت

عدالت

امتگرایی

امت اسالمی جامعه ایدئولوژیک

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمانهای اصولگرایی

 .1گفتمان توسعهگرایی
گفتمان اصولگرایی تا پایان جنگ تحمیلی مبنای حکمرانی جمهوری اسالمی ایران بود و پایان
جنگ و تغییراتی که در رهبری نظام و ساختار سیاسی جمهتوری استالمی صتورت گرفتت ،را
میتوان نقطه پایانی بر این گفتمان و شروع گفتمانی جدید به نام توستعهگرایتی حتول محتور
استقالل بهعنوان یکی دیگر از عناصر اساسی گفتمان انقالب اسالمی تلقی کرد .در واقع ،پایتان
جنگ و آغاز برنامههای بازسازی توسط دولت آقای هاشمی رفستنجانی ،بته تتدریج مستئولین
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کشور را به این نتیجه رساند که برای حفظ نظام جمهوری اسالمی ،ابتدا باید استقالل اقتصادی
آن تضمین شود و این معنایی جز بازسازی و توسعه اقتصادی در نزد قائلین به گفتمتان جدیتد
نداشت .پذیرش قطعنامه  ،011بازنگری در قانون اساسی و تمرکز قدرت در ریاست جمهتوری
که مقارن با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به این مقام بود ،زمینه را برای آغاز نگرشی جدیتد
که مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود ،فراهم کرد .بر اساس ایتن نگترش جدیتد ،بازستازی و
ترمیم خسارتهای ناشی از جنگ که مستلزم افزایش توان اقتصادی و مالزم با تتنشزدایتی در
خارج و گسترش فعالیت های دیپلماتیک بود ،مورد عنایت قترار گرفتت و بازستازی جامعته و
اقتصاد ایران پس از جنگ و ارائه مدلی مناسب از توسعه ،پیشرفت ،تکامل و اخالقیات صتحیح
اسالمی برای جهانیان در کانون توجه قرار گرفت (کارگر رمضانی.)31 :1919 ،
حاکمشدن گفتمان توسعهگرایی را از این نظر میتوان نشاندهنده الزامتاتی دانستت کته در
سالهای  1931تا  1973بر فضای داخلی و خارجی کشور حاکم بود .اقتصاد جنگزده ،امنیتت
کشور را در معرض تهدید قرار داده بود و شرایط بعد از جنگ ،رویکرد مک نامارایی امنیت در
برابر توسعه ( )Mcnamara: 2006را به تصمیمگیرندگان دیکته متیکترد .وجتود ایتن عوامتل،
شرایط را برای اقتصادگرایی و توسعه اقتصادی مهیا میکرد .عالوه بر این ،رحلت امام خمینتی،
بازنگری قانون اساسی ،تغییر تصمیمگیرندگان در سطح رهبتری و ریاستت جمهتوی ،نتابودی
مراکز تولید و نابسامانیهای اقتصادی از جملته عوامتل دگرگتونی و تغییتر گفتمتان در ستطح
داخلی محسوب میشدند .در سطح بینالمللی نیز با فروپاشی شوروی ،زمینته بترای دگرگتونی
اساسی در روابط با غرب فراهم شد و در نتیجه ایران از اهرم دیپلماتیک تاریخی خود در برابتر
فشارهای غرب محروم شد (هانتر .)710 :1971 ،پایان نظام بینالمللی دوقطبی ،شرایط متفاوت
و جدید امنیتی را در محیط منطقهای ایران به وجود آورد که ایتن امتر بته نوبته ختود موجتب
تسریع تغییر در جهتگیری سیاست خارجی ایران از آرمانگرایی (ایدهالیسم) و انزواگرایی ،بته
عملگرایی (پراگماتیسم) و ائتالفسازی شد (حاجییوسفی.)31 :1913 ،
این شرایط محیطی و الزامات بین المللی پتس از فروپاشتی شتوروی باعتث شتد نقتش عوامتل
خارجی در سیاست خارجی ایتران در ایتن دوره بتیش از گذشتته شتود (موستوی .)13 :1917 ،در
مجموع ،میتوان گفت وجود چنین الزامتاتی در فضتای داخلتی و بتینالمللتی ستبب شتد تتا درک
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نخبگان سیاسی در این دوران بیشتر متأثر از واقعیتهای یئوپلیتیک باشد و همین امر زمینته را بترای
تمرکز بر بازسازی در داخل و عادیسازی روابط با خارج فتراهم کترد (احتشتامی .)117 :1971 ،در
چنین شرایطی ،مبانی و مؤلفههای گفتمان توسعهگرایتی را متیتتوان ناشتی از اولویتتیتافتن حفتظ
امالقری بر منافع جهان اسالم (ازغندی ،)93-90 :1911 ،توجه همزمان به اهتداف فراملتی و ملتی از
طریق تأکید بر رویکرد بازسازی جامعه و معرفی دولت اسالمی توسعهیافته بهعنوان الگو و سرمشتق
جوامع دیگر (کارگر رمضانی ،)31 :1919 ،اولویتبخشی به رشد و پیشرفت اقتصادی بتا رویکتردی
عملگرایانه و واقعگرایانه و پیوند ملیگرایی و امتگرایی با ترکیب عناصر اسالمی ،انقالبی و ایرانتی
(دهقانی فیروزآبادی ،)111-113 :1913 ،رشد طبقه متوستط جدیتد (زیبتاکالم و همکتاران:1911 ،
 )01و رشد تکنوکراسی با تبدیل بازار سنتی بته سترمایهداری تجتاری و اقتصتاد دولتتی بته اقتصتاد
کارآفرینی و تولیتدی (کتوالیی و شتکوه ،)111 :1915 ،عتادیستازی روابتط بتا ستایر کشتورها و
جایگزینی اصل هم شمال و هم جنوب در سیاست خارجی ( )Ramezani, 1992: 392دانست.
در چنین شرایطی ،در راستای جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،بهعنوان بخشی از سرمایه
مورد نیاز برای بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ (رضایی ،)179 :1911 ،درک یئوپلیتیک بته
جای درک ایدئولوییک ،بهعنوان مبنای تنشزدایی و همزیستی مسالمتآمیز در عرصه ختارجی
مورد توجه قرار گرفت (ازغندی )1531-1531 :1971 ،و متدل اقتصتادی جمهتوری استالمی
ایران که تا سال  1931اقتصاد برنامهریزیشده دولتی بر پایه خودکفایی و خوداتکایی داخلتی و
راهبرد جایگزینی واردات بود ،به سمت اقتصاد بازار آزاد یا «تعدیل اقتصتادی» تغییتر یافتت و
آزادستتازی اقتصتتادی و خصوصتتیستتازی گستتترده و همتتهجانبتته در دستتتورکار قتترار گرفتتت
( .)Dehshiri and Majidi‚ 2008: 104در واقع ،هدف این گفتمان ،بازسازی ویرانیهای ناشتی
از جنگ  1ساله با عراق بود ( )Fridman, 2010: 6و فرصت ناشتی از فروپاشتی شتوروی هتم
باعث شد همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی در اولویت قرار گیترد (یزدانتی و
فالحی .)170 :1911 ،همچنین ،این خأل قدرت در سطح بینالمللی باعث شد ایران بتواند نقش
موثرتری بهعنوان میانجی حلوفصل منازعات منطقهای از جملته در تاجیکستتان و قترهبتا بته
عهده بگیرد (.)Afrasiabi and Maleki, 2003
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در سایه حاکمیت این گفتمان ،روابط ایران با اروپا نیز بهبود یافتت .در نتیجته تحتوالت در
ایران ،رهبران اروپایی تمایل داشتند ضمن توسعه روابط دوجانبه ،مذاکره با جمهتوری استالمی
ایران را با طرح برخی سیاستها و نگرانیهای خود در مذاکرات دیپلماتیتک نیتز دنبتال کننتد.
حاصل چنین نگرشی ،آغاز مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا تحت عنتوان «گفتگوهتای انتقتادی»
بود که نتایج قابل توجهی داشت .از جمله نتایج این مذاکرات میتوان به عدم همراهی اروپا بتا
سیاستهای آمریکا در قبال ایران بهویژه پس از اعالم سیاست مهار دوجانبه کلینتون اشاره کترد
( .)Ehteshami, 1995: 164بدین ترتیب ،با تحول از گفتمان مبتنی بر حفتظ نظتام بته گفتمتان
مبتنی بر توسعه اقتصادی ،دیگر عناصر و گزارههای گفتمانی نیز تغییر یافت و بتر ایتن استاس،
تقویت طبقه متوسط بهعنوان مرجع امنیت ،با حاکمشدن فتنستاالری (تکنوکراستی) و تتالش
برای تشکیل جامعه مرفه جایگزین گزارههای همعرض در گفتمان پیشین شد.

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمان توسعهگرایی
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 .1گفتمان اصالحطلبی
گفتمان توسعهگرا ریشه در آرمان استقاللخواهی بهعنوان یکی دیگر از آرمانهتای اساستی انقتالب
اسالمی داشت که به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی کمرنتگ شتده بتود و بتا پایتان جنتگ ،در
صدر اولویتهای نظام قرار گرفت .با اهمیت یافتن بازسازی و توسعه ،از یتک ستو در کوتتاهمتدت
انشقاق گفتمانی نخست که پیرامون آرمان آزادی شکل گرفته بود ،تضعیف شد و به محاق فراموشتی
رفت ،اما از سوی دیگر ،در بلندمدت زمینه برای تقویت بنیانهای اقتصتادی ،اجتمتاعی ،فرهنگتی و
سیاسی آن مهیا شد .به عبارت دیگر ،چون نتیجته بازستازی و توستعه چیتزی جتز رشتد و تقویتت
فنساالری ،طبقه متوسط و نهادهای مدنی در چارچوب سیاستهتای اقتصتاد آزاد نبتود ،در نهایتت
توسعهگرایی زمینه تقویت بنیانهای اجتماعی و اقتصادی نیروهای آزادیخواه را فراهم کرد .در کنتار
این نیروها ،منتقدین و معترضین به توسعهگرایی اقتصادی و نادیتده گرفتتهشتدن توستعه سیاستی و
فرهنگی نیز در قالب اصالحطلبان حول محور جمهوریت بهعنوان یکی دیگر از آرمانهتای انقتالب
اسالمی به صحنه آمدند .انتخابات ریاست جمهوری سال  1973را میتوان عرصته زورآزمتایی و در
نهایت به قدرت رسیدن گفتمان اصالحطلبی با محوریت نیروهای طرفدار توسعه سیاسی دانست.
چون در این انتخابات ،نیروهای اصولگرا و امتگرا در تالش برای حذف و طرد نیروهای
توسعهگرا برآمدند ،ائتالفی نانوشته میان آنها و نیروهای آزادیخواه و اصالحطلب که خواستتار
اولویتبخشی به توسعه سیاسی و فرهنگی بودنتد ،ایجتاد شتد کته انتختاب آقتای ختاتمی در
انتخابات ریاست جمهوری سال  1973را میتوان نمتود بتارز غلبته گفتمتان اصتالحطلبتی بتا
حمایت نیروهای آزادیخواه و توسعهگرا تلقی کرد.
نتیجه این ائتالف و احساس خطر و ائتالف گفتمانهای امتگرا و اصتولگترا بتهعنتوان هستته
سخت قدرت حاکم در مقابل طرفداران گفتمانهای ملیگرا ،توسعهگرا و اصالحطلتب و همچنتین،
دیگرسازی و تالش برای به حاشیهراندن آنهتا توستط ایتن هستته ،منجتر بته بتروز عتدم تعتادل و
شکلگیری بحرانهای امنیتی پی در پی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شد .بدین ترتیتب،
دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ائتالف نیروهای آزادیخواه (سیاسی و فرهنگی) ناشتی
از انشقاق گفتمانی نخست از یک سو و نیروهای توسعهگرا مبتنی بتر اقتصتاد آزاد ناشتی از انشتقاق
چهارم از سوی دیگر ،در قالب اصالحطلبی و حول محور جمهوریت ،در مقابتل ائتتالف طرفتداران
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دو گفتمان امتگرا و اصولگرا بود که از یک سو واکنش به برنامتههتای توستعه و از ستوی دیگتر،
حفظ هویت نظام (امنیت) در واکنش به نیروهتای آزادیختواه را در کتانون توجته ختود قترار داده
بودند .بر این اساس ،رویارویی این گفتمانها خود را حول محور دوگانه اصالحطلتب و اصتولگترا
بازنمایی کرد و آنچه به این رویارویی دامن زد ،گزارههای اصلی گفتمتان اصتالحطلبتی بتود کته در
قالب توسعه سیاسی -فرهنگی ،مردمساالری ،جمهوریت و جامعه مدنی نمود پیدا کرد.

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمان اصالحطلبی

 .1گفتمان عدالتخواهی
ائتالف نیروهای ملیگرا ،توسعهگرا و اصالحطلب در دوران ریاست جمهتوری آقتای ختاتمی ،از
یک سو باعث به حاشیهراندن نیروهای محافظهکار یا حافظ وضع موجود شتد و از ستوی دیگتر،
واکنش این نیروها را با شکلگیری انشقاقی جدید حول محور «عدالت» بتهعنتوان یکتی دیگتر از
عناصر اساسی گفتمان انقالب اسالمی شکل داد .البته چون این انشقاق در نقطه مقابل دو انشتقاق
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پیشین و در پیوند با گفتمان امتگرا و اصولگرا شکل گرفت ،گتزارههتایی بته کلتی متفتاوت بتا
حرکتهای پیشین داشت .همچنانکه در شکل زیر نیز به صورت نمادین نشان داده شده ،گفتمتان
عدالتخواه ،حمایت از محرومین و مستضعفین را در کانون معادله امنیتی خود قرار داد و با تأکید
بر عدالت اجتماعی بهعنوان آرمان اساسی خود ،از ترویج استکبارستیزی و تالش برای شتکلدادن
به جامعه موعود (مهدوی) بهعنوان هدف اساسی ختود ستخن بته میتان آورد (فخترزارع1911 ،؛
اخوان کاظمی110-139 :1911 ،؛ کسرایی و سعیدی111-131 :1910 ،؛ رحیمی و کتتابی:1919 ،
 .)91-33این گفتمان با وجود اینکه از «گفتمان عتدالت و پیشترفت» کته از ستوی رهبتری نظتام
بهعنوان گفتمان دهه چهارم انقالب مطرح شد نیز تتاثیر پذیرفتته بتود ،امتا بتا انتخابتات ریاستت
جمهوری سال  1913و به قدرت رسیدن آقای احمدینژاد بته شتکل رستمی بته گفتمتان حتاکم
تبدیل شد و در دوران ریاست جمهوری وی در دستورکار دولت قرار گرفت.

شکل  .1عناصر و گزارههای گفتمان عدالتخواهی
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این گفتمان ،از یک سو ریشه در سنت و شریعت داشتت و شتاید بته همتین دلیتل هتم از
جانب سنتگرایان ،محافظهکاران و نیروهای حافظ وضع موجود مورد حمایت جتدی و بتدون
چون و چرا قرار گرفت و از سوی دیگتر ،بتا شتکلگیتری آن ،واکتنش نیروهتای ترقتیختواه
برانگیخته شد و بار دیگر شکاف سنت-مدرنیته بهعنوان مسئله اساسی در ایران برجسته شد .در
یک سوی این شکاف ،نیروهای ملیگرا ،توسعهگرا و اصالحطلب قرار گرفتند کته آرمتانهتای
خود را در توسعه و مدرنیسم جستجو متیکردنتد و در ستوی دیگتر آن ،نیروهتای امتتگترا،
اصولگرا و عدالتخواه بهعنوان محافظتان ستنت و وضتع موجتود قترار گرفتنتد کته هرچنتد
مخالفتی با توسعه هم نداشتند ،اما آن را در چارچوب پیشرفت مبتنی بر آمتوزههتای استالمی-
ایرانی و با در نظر داشتن عدالت اجتماعی دنبال میکردند .به عبارت دیگر ،فضای گفتمانی این
دوران ،فضایی دوقطبی مبتنی بر تقابل سنت و مدرنیسم بود که به صورت خاص در انتخابتات
ریاست جمهوری سال  1911در قالب تقابل میان این دو طیف ،اما همچنتان در درون گفتمتان
انقالب اسالمی دنبال شد؛ هرچند از آن زمان به بعد با تغییراتی دیگر نیز همراه شد که باعث به
محاقرفتن گفتمان عدالتخواه و غلبه نیروهای حافظ وضع موجود یا به تعبیر دقیقتر ،ائتالفتی
از طرفداران گفتمان امتگرایی ،اصولگرایی و عدالتخواهی در قالب گفتمانی نتوین موستوم
به گفتمان انقالبی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد شد.

 .1گفتمان انقالبیگری
انتخابات ریاست جمهوری سال  1911را نه تنها از نظر گفتمانی ،بلکته حتتی از نظتر امنیتتی نیتز
میتوان نقطه عطفی در الگوی حکمرانی جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد .با اتفاقات پس از ایتن
انتخابات ،نه تنها جامعه ،بلکه حتی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران نیز دستتخوش دوپتارگی یتا
دوقطبی آشکار شد .از یک سو ائتالفی نانوشته میان نیروهای ملیگرا ،توسعهگترا و اصتالحطلتب
که تغییر شرایط را به زیان خود میدیدند ،شکل گرفت و از سوی دیگر ،ائتالفی نانوشته نیز میتان
طرفداران گفتمانهای امتگرا ،اصولگرا و عدالتخواه شکل گرفت کته حفتظ و تثبیتت شترایط
جدید را بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف خود میدانستند و این دوپتارگی نته تنهتا در گفتمتان
امنیتی ،بلکه حتی در ساختار و نهادهای امنیتی کشور نیز خود را آشکار کرد .بدین ترتیب ،از ایتن
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زمان به بعد نه تنها بازتولید گفتمانی شکل دیگری گرفت ،بلکه شتکافی بنیتادین میتان دو طیتف
مختلف در جامعه و در ساختار و نهادهای امنیت ملی به ترتیب زیر شکل گرفت که متیتتوان آن
را دوقطبی اعتدالگرا -انقالبی در حکمرانی امنیتی جمهوری اسالمی نامید.

شکل  .1دوقطبی اعتدالگرا -انقالبی در حکمرانی امنیتی جمهوری اسالمی

هرچند گفتمان انقالبی به معنایی که گفتته شتد ،یعنتی ائتالفتی از سته گفتمتان امتتگرایتی،
اصولگرایی و عدالتخواهی ،در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینتژاد از نظتر فکتری و
در واکنش به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  1911در فضای سیاسی کشتور غلبته
یافت ،اما چون قدرت اجرایی همچنان در دست گفتمتان عتدالتختواه بتود ،طرفتداران گفتمتان
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انقالبی ممکن است مدعی گفتمانی با عناصر و گزارههایی متفاوت باشند .بته هتر حتال ،واقعیتت
این است که عناصر و گزارههای اساسی این گفتمان چندان متمایز از گفتمان حاکم بتر کشتور در
فاصله سالهای  1911تا  1911نخواهد بود و این را از اصرار و پافشاری طرفداران ایتن گفتمتان
بر شاخصههای حکمرانی در دوره دوم ریاستت جمهتوری آقتای احمتدینتژاد و حتتی دلتنگتی
نوستالژیک برای بازگشت آن دوران میتوان دریافت .اگر بر اساس همان قاعتدهای کته در متورد
گفتمانهای پیشین سخن گفتیم ،بخواهیم در مورد این گفتمان هم قضاوت کنیم ،بایتد گفتت کته
گفتمان انقالبی مبتنی بر عناصر و گتزارههتایی چتون دولتت انقالبتی (ستازشناپتذیر) ،متدیریت
جهادی ،مومنین بهعنوان مرجع امنیت و جامعه والیی است (جمتالزاده و دیگتران7-91 :1911 ،؛
دفتر نشر معارف )1917 ،و خواسته یا ناخواسته دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را
بهعنوان سابقه عملکرد خود دارد یا حتداقل جامعته ایتران چنتین برداشتتی از آن دارد .عناصتر و
گزارههای این گفتمان و رابطه آن با گفتمانهای دیگر به شکل نمادین زیر قابل ترسیم است.

شکل  .8عناصر و گزارههای گفتمان انقالبی پس از انتخابات 0188
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این گفتمان با وجود اینکه از جانب گفتمانهای اصولگرایی ،عدالتخواهی و امتتگرایتی
مورد حمایت قرار گرفته و در واقع ،در کانون ائتالف میان این گفتمانها قترار دارد ،امتا بتدون
حمایت گفتمان اصولگرایی نه تنها توان به قدرت رسیدن را نداشته ،بلکه توان در قدرتماندن
و پیشبرد اهداف و آرمانهای خود را هم نداشت .حتی حمایت بختش عمتدهای از ستاختار و
نهادهای امنیتی کشور از این ائتالف نیز به دلیل حمایت گفتمان اصولگرایتی استت .در واقتع،
گفتمان اصولگرایی در درون گفتمان انقالبی موقعیتی راهبردی دارد و فقتط بتا حمایتت آن از
این ائتالف ،شانس به قدرت رسیدن برای آن وجود دارد؛ هرچند این بدان معنا نیست که سهم
و نقش عوامل دیگر از جمله کارآمدی این گفتمان در مواجهه بتا مستائل و مشتکالت اساستی
کشور ،مقبولیت اجتماعی در نزد افکار عمومی داخلی و هماهنگی و همراهی فضای بینالمللی
را در موفقیت یا ناکامی این گفتمان نادیده بگیریم.

 .8گفتمان اعتدالگرایی
با وقوع تحوالت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  1911نظام جمهتوری استالمی کته بته
خود در مقابل دگر بیرونی به نام «غرب» هویت داده بتود ،بتا در پتیشگترفتن فراینتد دگرستازی
درونی ،از یک سو به تولید و بازتولید دگرهای درونی بته جتای دگتر بیرونتی پرداختت و بتدین
ترتیب ،امکان تقویت گرایش به دگر بیرونی توسط برخی جریانهای سیاستی در درون را مهیتا و
از سوی دیگر ،زمینه را برای برقراری ارتباط میان دگرهای درونی با دگتر بیرونتی فتراهم کترد و
بدین ترتیب ،منطق همکاری و رقابت در درون را به منطق منازعه در درون و همکاری بخشتی از
دگر درونی با دگر بیرونی مبدل کرد .این وضعیت باعث شکستهشدن اجمتاع راهبتردی در ستطح
کالن کشور شد و به تبع آن ،تمایزگذاری و حتی تعارض در ساختار و نهادهای امنیتت ملتی نیتز
خود را نمایان کرد .این شرایط در کنار فشارها و تهدیتدهای محتیط بیرونتی باعتث شتد صتحنه
انتخابات ریاست جمهوری سال  1911عمالً به صحنه رویارویی دو قطب اعتتدالگترا و انقالبتی
تبدیل شود و با به قدرت رسیدن آقای روحانی ،گفتمان اعتدالگرا بر گفتمان انقالبی برتری یابد.
در واقع ،گفتمان اعتدالگرا نیز مانند گفتمان انقالبی ،گفتمانی ائتالفی یا پیوندی استت کته بتا
ائتالف میان نیروهای طرفدار گفتمان ملیگرا ،توسعهگرا و اصالحطلب شتکل گرفتته استت ،امتا
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همراهی گفتمان اصولگرایی یا حداقل بخشی از آن با این ائتالف در انتخابات ریاست جمهتوری
سال  1911را در کسب موفقیت آن نمیتوان نادیده گرفت .این گفتمان بهدلیل شترایط حتاکم بتر
کشور در آن زمان ،بهدنبال تعادلبخشی به آرمانهای انقتالب در نقطته مقابتل نیروهتای طرفتدار
گفتمان امتگرایی و عدالتخواهی بود که همچنان اعتقاد به تداوم انقالبیگری دارند .بته عبتارت
دیگر ،گفتمان اعتدالگرا با توجه به شرایط ویژه کشور در سال  1911با هتدف حفتظ نظتام و بتا
تالش برای همراهکردن نیروهای ملیگرا ،توسعهگرا و اصالحطلب با گفتمان اصتولگترا درصتدد
تلفیق گفتمانهای مذکور به مثابه الیههایی از گفتمان جدید به شکل زیر برآمد.
ملیگرایی

اصالحطلبی
توسعه سیاسی

قانونگرایی
توسعهگرایی

توسعه فرهنگی

مردمساالری

توسعه اقتصادی

اصولگرایی

فنساالری

دولت

حکمرانی

تعاملگرا

خوب

اعتدالگرایی
شهروندان

طبقه متوسط
مردم

جامعه اخالقی

جامعه دینی
جامعه مدنی

ملت
جامعه دموکراتیک

شکل  .0عناصر و گزارههای گفتمان اعتدالگرایی
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البته گفتمان اعتدالگرایی هم عناصر و گزاره های خاص خود را دارد .این گفتمان بهدنبال
تشکیل دولتی تعاملگرا هم با محیط منطقهای و بین المللی و هم با سایر نیروهتای اجتمتاعی
در داخل بود .در کانون این گفتمان ،شهروندان بهعنوان مرجع تامین امنیت شناخته میشتوند
و تدبیر یا تقویت کارآمدی نظام از طریق اعمال حکمرانی خوب ،مهتم تترین نحتوه پیشتبرد
امور و تامین امنیت اس ت و هدف طرفداران این گفتمان هم ایجاد جامعه اخالقی یا پایبند به
ارزش های دینی و اخالقی به جای جوامع همعرض در گفتمانهای دیگر است (حاجیتانی و
دیگران1919 ،؛ بشیری1919 ،؛ مجیدی و رحیمینیتا1917 ،؛ رحیمتی .)99-71 :1911 ،هتر
چند الگوی نمادین فوق نه هییگاه به صورت مدون و برنامهریزی شده و نته حتتی از پتیش
فکرشده بود ،بلکه به اقتضای شرایط ،ائتالفی نانوشته میان این نیروها بترای گتذر از شترایط
بحرانتتی ستتال  1911شتتکل گرفتتت و در دوره اول ریاستتت جمهتتوری آقتتای روحتتانی بتته
موفقیت های بزرگی در عرصه سیاست داخلی و خارجی دست یافت ،اما با انتخابات ریاست
جمهوری سال  1913بار دیگر این ائتالف شکسته شد و با فاصلهگرفتن گفتمان اصولگترا و
نزدیکشدن آن به گفتمانهای امتگرا و عدالتخواه ،تغییری اساسی در موازنته سیاستی در
کشور ایجاد شد.
هرچند در این انتخابات نیز همچنان اعتدالگرایان بهدلیل مقبولیت اجتماعی باال به پیتروزی
رسیدند ،اما شکاف میان گفتمان اعتدالگرا با گفتمان اصولگرا بهعنوان هسته مرکزی قدرت در
کشور و تغییر فضای بینالمللی علیه ایران با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همچنین تشدید
اختالفات بین نیروهای درون گفتمان اعتدالگرا باعث شد از ایتن زمتان بته بعتد بتا چترخش
گفتمان اصولگرا به سمت قطب مقابل و تضعیف بدنه اجتماعی گفتمان اعتتدالگترا در نتیجته
تحریم و فشار بینالمللی و افزایش ناکارآمدی دولتت در مواجهته بتا بحترانهتای اقتصتادی و
اجتماعی ،در عمل موازنه سیاسی در کشور به زیان اعتدالگرایان و به نفع گفتمان انقالبی تغییر
یابد که نمود بارز آن را در پیروزی گفتمان اخیر در انتخابات دوره دوازدهتم مجلتس شتورای
اسالمی میتوان دید.
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ج .گفتمانهای امنیتی و چشمانداز حکمرانی در ایران
با وجود اینکه حمایت گفتمان اصولگرا از ائتتالف اعتتدالگترا تتا حتد زیتادی شتکاف میتان
بخشهای مختلف حاکمیت و همچنین ،ساختار و نهادهای امنیت ملی را کاهش داد و انتختاب
آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال  1911را میتوان فرصت مناسبی بترای نظتام
جمهوری اسالمی برای ترمیم ارتباط میان بخشهای مختلف خود و همچنین ،تقویتت ارتبتاط
با جامعه تلقی کرد ،اما متاسفانه دوقطبی اعتدالگترا-انقالبتی پتس از روی کتار آمتدن دولتت
یازدهم و بهویژه با پیشرفت مذاکرات بر سر برجام ،دوباره بر تحوالت کشور ستایه انتداخت و
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش مسائل و مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و
کاهش حمایت گفتمان اصولگرا از دولت اعتدالگرا ،بار دیگر فرصت پیشآمتده بترای تترمیم
شکافها ،به تهدیدی قابل توجه برای امنیت نظام و کشور تبدیل شد .اهمیت حمایت گفتمتان
اصول گرایی از هر کدام از این ائتالفها ،نه تنها به دلیل تعلق رهبری نظام به این گفتمتان و
قرارداشتن در کانون آن ،بلکه به دلیل تبعیت ساختار و نهادهای امنیتی کشور از این گفتمتان
و جایگاه است.
در واقع ،حمایت گفتمان اصولگرایی را می توان حمایت باالترین ستطح متدیریت راهبتردی
کشور و همچنین ،حمایت بخش اعظم ساختار و نهادهای امنیت ملی دانست .به همین دلیل،
وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال  1911این حمایت صورت گرفت ،نه تنها شتکاف
میان بخش های مختلف حاکمیت و بخش های مختلف ساختار امنیتی ترمیم یافتت ،بلکته بته
دلیل پایگاه اجتماعی گسترده ائتالف مذکور ،پیوندی مستحکم میا ن جامعته و حاکمیتت هتم
ایجاد شد که اگر در نتیجه عوامل مختلف داخلی و خارجی شکسته نمتیشتد ،متیتوانستت
پتانسیل قابل توجهی برای حل مشکالت کشور باشد.
بر اساس آنچه به صورت کلی و به اجمال درباره گفتمانهای امنیتت ملتی در ایتران گفتته
شد ،در فضای سیاسی پس از انقالب اسالمی تا پایان دولتت آقتای روحتانی ،هشتت گفتمتان
امنیتی در کشور شکل گرفته است که شش گفتمان نخست ،هر یک به صورت مستقل گزارهای
از گفتمان انقالب اسالمی را نمایندگی میکردند ،اما گفتمان انقالبیگری که در فاصله سالهای
 1911تا  1911بر کشتور حتاکم بتود ،ائتالفتی از سته گفتمتان امتتگرایتی ،اصتولگرایتی و
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عدالتخواهی بود و گفتمان اعتدالگرایی که از سال  1911به گفتمان حاکم تبدیل شد ،ائتالفی
از سه گفتمان ملیگرایی ،توسعهگرایی و اصالحطلبی بوده که در نقطه مقابل ائتالف سه گفتمان
دیگر قرار گرفته و این دو ائتالف بهعنوان دو طیف یا جناح در صتحنه سیاستی کشتور ایفتای
نقش میکنند و چشم انتداز امنیتت در کشتور را بتر مبنتای میتزان نزدیکتی یتا دوری گفتمتان
اصولگرایی با هر یک از این ائتالفها و نحوه تعامل یا تقابل آنها با یکتدیگر متیتتوان متورد
بررسی قرار داد.
البته تقسیم جریانهای اجتماعی و سیاستی ایتران امتروز بته ایتن گفتمتانهتا ،بته معنتای
نادیدهگرفتن تفاوتهای درونی هر یک از آنها نیست .در واقع ،هر یتک از ایتن گفتمتانهتا در
درون خود نیز دارای تفاوتها و حتی شکافهایی هستتند کته مهتمتترین شتکاف درونتی را
میتوان در الیههای ایدئولوییک و استراتژیک هر یک از آنها جستجو کرد .بته عبتارت دیگتر،
همه این گفتمانها در درون خود دارای نوعی شکاف مبتنی بر نگترش ایتدئولوییک یتا تفکتر
استراتژیک هستند که همین شکاف ضمن تقسیمبندی دقیقتر ،امکان متدیریت روابتط آنهتا بتا
یکتتدیگر و بتتا نظتتام را در آینتتده فتتراهم متتیکنتتد (خلیلتتی1911 ،؛  .)175-119جتتدول زیتتر،
گفتمانهای موجود در کشور با توجه به آرمان ،مرجع امنیت ،نحوه تامین امنیت و جامعه هدف
آنها را نشان میدهد.
جدول  .0مؤلفهها و عناصر گفتمانهای امنیتی در کشور
گفتمان

آرمان

مرجع امنیت

نحوه تأمین امنیت

جامعه هدف

ملیگرا

آزادی

ملت ایران

قانونگرایی

جامعه دموکراتیک

امتگرا

حکومت اسالمی

امت اسالمی

اجرای شریعت

جامعه ایدئولوییک

اصولگرا

حاکمیت دینی

امالقری

والیتپذیری

جامعه اسالمی

توسعهگرا

توسعه اقتصادی

طبقه متوسط

فنساالری

جامعه مرفه

اصالحطلب

توسعه سیاسی/ف

جمهور (مردم)

مردمساالری

جامعه مدنی

عدالتخواه

عدالت اجتماعی

مستضعفین

استکبارستیزی

جامعه موعود

انقالبی

دولت سازشناپذیر

مومنین

مدیریت جهادی

جامعه والیی

اعتدالگرا

دولت تعاملگرا

شهروندان

حکمرانی خوب
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اگر گفتمان انقالبی در انتخابات سال  1911با حمایت گفتمتان اصتولگرایتی توانستت بته
قدرت برسد ،این وضعیت در مورد گفتمان اعتدالگرا در انتخابات سال  1911نیز صادق بود و
این وضعیت در آینده در مورد هر دو گفتمان باز هم ممکتن استت تکترار شتود .البتته هتر دو
گفتمان انقالبی و اعتدالگرا در شرایطی با حمایت گفتمان اصولگرایی به قتدرت رستیدند کته
هم بسترهای اجتماعی برای انتخاب آنهتا بتهعنتوان گزینته منطقتی بترای پاستخ بته مستائل و
چالشهای پیش رو در داخل فراهم بود و هم شرایط بینالمللی برای برترییافتن آنها مهیا بود.
در حالی که حداقل از چهار عامل مهم یعنی حمایت گفتمان اصولگرایی بهعنوان هسته سخت
قدرت در کشور ،کارآمدی برای حل مشکالت اساسی ،مقبولیت اجتماعی و شرایط بینالمللتی،
عدم همراهی عوامل اخیر تردیدهای بسیاری برای موفقیت گفتمتان انقالبتی بترای بته قتدرت
رسیدن در سال  1355ایجاد میکنند ،امکان تداوم شرایط برای چهار یا هشتت ستال آینتده بتر
اساس آرمانها و اهداف این گفتمان وجود دارد.
افزایش نارضایتی عمومی پس از سیاست اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه ایتران از یتک
سو ،فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحتران کرونتا و پیامتدهای آن از ستوی دیگتر ،و
ماهیت گفتمان انقالبی که در صورت به قدرت رسیدن نمیتواند به راحتتی بتا محتیط بیرونتی
تعامل داشته باشد و همچنین ،احتمال افزایش فشارهای جهانی در صورت پیشبرد اهداف مورد
نظر این گفتمان ،همگی تردیدهایی جدی در امکان موفقیت این گفتمان حتی با فرض پیروزی
در رقابت با قطب مقابل ایجاد میکنند .البته گفتمان انقالبی در انتخابات دوره دوازدهم مجلس
شورای اسالمی با مشارکت حداقلی و اعتراضی مردم توانست اکثریت کرسیهای مجلتس را از
آن خود کند ،اما اوالً ،اینکه آیا در فرصت باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهتوری ستال 1355
بتواند کارنامه قابل قبولی از خود به جامعه ارائه کند؛ ثانیا ،اینکه آیا بتواند در انتخابات ریاستت
جمهوری کاندیدایی را به جامعه معرفی کند که بتوانتد بترای حتل مشتکالت موجتود راهحتل
منطقی و عملی داشته باشد؛ و ثالثاً ،اگر توانست این مرحله را هم طی کند ،آیا در فضای پتیش
رو میتواند سیاستهای مورد نظر خود را برای یک یا دو دوره اعمال کند یتا نته ،بستتگی بته
عوامل و شرایط مختلفی دارد.
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همچنانکه گفته شد ،هر یک از این گفتمانها در درون خود نیز با تعارضهتا و مجتادالت
بسیاری دست و پنجه نرم میکنند .آنچه الیههای درونی این گفتمتانهتا را از یکتدیگر متمتایز
میکند ،تفاوت میان نگرش ایدئولوییک و تفکر استراتژیک است .در هتر گفتمتان ،حتداقل دو
الیه از یکدیگر قابل تفکیک است که یکی ،کلیگرا و دیگری ،جتامعنگتر؛ یکتی ،ارزشگترا و
دیگری ،هنجارگرا؛ یکی ،معطوف به آموزهها و دیگری ،معطوف به عمل؛ یتا بته تعبیتر وبتری،
یکی ،عقالنی معطوف به ارزش و دیگری ،عقالنی معطوف به هدف و بنابراین ،یکتی ،طرفتدار
مرزبندی و دیگری ،جانبدار رقیقکردن مرزهای ارتباط با کنشگران دیگر است (خلیلی.)1910 ،
طیف نخست کته منطتق منازعته را بتر منطتق رقابتت و همکتاری تترجیح متیدهتد ،را الیته
ایدئولوییک و طیف دوم که به منطق رقابت و همکاری بیش از منطق منازعه بهتا متیدهتد ،را
الیه استراتژیک مینامیم .اگر این مرزبندی را بپذیریم ،آنگاه عالوه بر عوامل بسیار مهم مذکور،
باید نحوه تعامل یا تقابل الیههای درونی این گفتمانها بتا یکتدیگر و همچنتین ،بتا الیتههتای
ایدئولوییک و استراتژیک گفتمانهای دیگر را نیز لحا کنیم که به ابهام و پیچیتدگی بتیش از
پیش شرایط دامن میزند.
همچنانکه توافق الیههای استراتژیک گفتمانهای ملیگرا ،توستعهگترا و اصتالحطلتب در
قالب گفتمان اعتدالگرا و جلب نظر گفتمان اصولگرا برای بته قتدرت رستیدن آنهتا در ستال
 1911بسیار موثر بود ،توافق الیههای استراتژیک گفتمانهای امتگرا ،اصولگرا و عدالتختواه
و به حاشیهراندن الیههای ایدئولوییکشان ممکن است به کمک گفتمان انقالبی برای به قدرت
رسیدن در سال  1355کمک کند ،اما حتی در ایتن شترایط هتم بتاز اهمیتت حمایتت گفتمتان
اصولگرا ،کارآمدی ،مقبولیت اجتماعی داخلی و همتاهنگی و همراهتی فضتای بتینالمللتی را
نمیتوان نادیده گرفت.
آنچه میتواند این فضا را پیچیدهتتر کنتد ،امکتان نزدیتکشتدن کنشتگران برختی از ایتن
گفتمانها به گفتمانهای بدیل نظام جمهوری اسالمی است که از نظر امنیتی بسیار مهتم استت.
تأکید بر گفتمان انقالبی و نادیدهگرفتن خواستههای گفتمان اعتدالگرایی ،از یک سو بته معنتی
نادیدهگرفتن بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه و تضعیف بنیانهای مشروعیت مردمی نظام
جمهوری اسالمی است و از سوی دیگر ،میتواند زمینه را برای ایجاد جاذبه برای گفتمانهتای
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بدیل در خارج از گفتمان انقالب اسالمی فراهم کند .همچنانکه گفته شد ،گفتمان اعتدالگرایی
به دلیل ناکامی در دستیابی به اهدافش از یک سو زمینه را برای گفتمان انقالبی فراهم کرده ،امتا
از سوی دیگر ،چون این گفتمان ممکن استت نتوانتد مقبولیتت اجتمتاعی الزم بترای گتذر از
شرایط سخت کشور را کسب کند یا حتی در صورت کسب ،نتوانتد آن را حفتظ کنتد ،ممکتن
است ناخواسته زمینه را برای جتذب طرفتداران گفتمتانهتای درون انقتالب استالمی توستط
گفتمانهای بدیل فراهم کند که این وضعیت از دیدگاه امنیتی بسیار مخاطرهآمیز است .در واقع،
در انتخابات ریاست جمهوری سال  1355نظام جمهوری اسالمی ایران بر سر دو راهی تاریخی
قرار دارد و آنچه موفقیت یا شکست آن را رقم میزند ،نه آرمانپردازی و مدینه فاضتلهستازی،
بلکه مواجهه واقعبینانه با مسائل و مشکالت پیش رو است.
واقعیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ایتران بته وضتوح حتاکی از آن
است که هییکدام از دو گفتمان اعتدالگرا یا انقالبی به تنهتایی نمتیتواننتد از پتس مشتکالت
پیش رو برآیند و اینجاست که نقش گفتمان اصتولگرایتی در متدیریت استتراتژیک تحتوالت
بسیار بیشتر از گذشته برجسته میشود؛ زیرا همچنانکه گفته شد ،این گفتمان میتوانتد موازنته
سیاسی در کشور را با چرخش به سمت هر کدام از دو گفتمان اعتدالگرا یا انقالبی رقم بزنتد.
البته وقتی سخن از این دو گفتمان به میان میآید ،باید تأکید شود که همته ایتن گفتمتانهتا در
درون ابرگفتمان انقالب اسالمی شکل گرفته و هر یتک ،بخشتی از تتاریخ جمهتوری استالمی
هستند .پذیرش این اصل و تالش برای نزدیتککتردن گفتمتانهتای مختلتف توستط گفتمتان
اصولگرا ،مهمترین گزینه راهبردی نظام جمهوری اسالمی است که میتواند به جای دامتنزدن
به شکاف موجود و تقویت آن ،به بتازتعریف رابطته گفتمتانهتای مختلتف در درون گفتمتان
انقالب اسالمی بینجامد؛ بهگونهای که هم امکان عبور از مسائل و مشکالت موجود فراهم شود
و هم جانی تازه به گفتمان انقالب اسالمی دمیده شود.
الزمه چنین اتفاقی این است که خردهگفتمانهای درون گفتمان انقالب اسالمی بتهگونتهای
مورد بازتعریف و بازآرایی قرار گیرند که دولتی مردمی و مقتدر بر استاس اجمتاع استتراتژیک
همه گفتمانها به قدرت برسد که بتواند از پس ابرچالشهای پیش روی کشور برآید و تجربته
سالیان گذشته به خوبی نشان داده که ائتالف گفتمان اصولگرایی با گفتمان اعتدالگرایی ماننتد
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آنچه در دوران اول ریاست جمهوری آقای روحانی رخ داد ،حداقل در شرایط حساس کنتونی
از قابلیت بیشتری برای تامین امنیت جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.

نتیجهگیری
هرچند برای بررسی تحوالت امنیتی ایران از رویکردها و چارچوبهای نظری مختلف میتوان
استفاده کرد و هر یک از آنها نیز نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند ،اما بررسی تحوالت
امنیتی ایران بر اساس رویکرد گفتمانی قابلیتها و ویژگیهای خاصی دارد که در رویکردهتای
مشابه کمتر میتوان نظیر آن را دید .بررسی تحوالت امنیتی بر اساس رویکترد گفتمتانی بته متا
کمک میکند تا ضمن درک پیوستگی و تداوم تحوالت ،از گسستهای موجود و تفاوت میتان
گفتمانها بر اساس ویژگیهای خاص تاریخی هر گفتمان نیز آگاه شویم و بدین ترتیب ،درکی
مبتنی بر تداوم و تغییر از امنیت و تحوالت امنیتی داشته باشیم که نه تنها به لحا نظری ،بلکته
از دیدگاه سیاستگذارانه نیز بسیار مهم است .بر اساس این رویکرد و به استناد آنچه گفته شد،
برای درک تحوالت گفتمانی امنیت ملی در ایران ،ابتدا باید مبنا و نحتوه شتکلگیتری گفتمتان
انقالب اسالمی بهعنوان مبنای گفتمانهای امنیتی را مورد بازشناستی قترار دهتیم کته بتر ایتن
اساس ،ابتدا به نحوه شکل گیری گفتمتان انقتالب استالمی در نقطته مقابتل گفتمتان پهلویستم
پرداختیم و نشان دادیم که چگونته نته تنهتا ایتن دو گفتمتان در مقابتل یکتدیگر ،بلکته حتتی
گزارههای آنها نیز در مقابل همدیگر شکل گرفتند.
در واقع ،گفتمان کالن انقالب اسالمی با وقوع انقالب و فروپاشی نظام پهلتوی ،بته مبنتای
حکمرانی در کشور تبدیل شد؛ اما همچنانکه همه انقالبها به تدریج از درون دچار شکاف و
اختالف میشوند ،در انقالب ایران نیز این شکاف با اختالفنظر میان دولت موقت و نظام تازه
تأسیس شکل گرفت و بدین ترتیب ،نخستین شکاف گفتمانی با الهام از آزادی بهعنوان یکی از
گزارههای اساسی گفتمان انقالب اسالمی نمایان شد که بهدلیل اهمیت ملتت بتهعنتوان مرجتع
تامین امنیتت ،در نتزد طرفتداران ایتن گفتمتان ،آن را ملتیگرایتی خوانتدیم و آزادیختواهی،
قانونگرایی و تشکیل جامعه دموکراتیک را نیز از دیگر گزارههای آن برشمردیم .این گفتمان تتا
پایان دولت بنیصدر زمام قدرت اجرایی کشور را در دست داشت ،اما بته دالیتل مختلتف ،از
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جمله ناتوانی در جهتدادن به افکار انقالبی و منفعلشتدن در مقابتل رفتارهتای انقالبیتون ،از
مدتها قبل قدرت را به طرفداران امتگرایی در سیاست خارجی و برقراری حکومت اسالمی
و اجرای احکام شریعت و تشکیل جامعه ایدئولوییک در داخل واگذار کرد که تقریباً تا اواسط
جنگ عراق علیه ایران ،سیاستگذاری امنیت ملی در کشور را در راستای اهداف و آرمانهتای
خود پیش بردند.
اما با تغییر شرایط و در معرض تهدید قرارگرفتن اصل نظام جمهوری اسالمی ،جای ختود
را به گفتمان اصولگرا دادند که با قراردادن حفظ امنیت امالقتری بته جتای امتت استالمی ،بتر
گزارههایی چون حاکمیت دینی ،والیتپذیری و برقراری جامعته استالمی تأکیتد داشتت .ایتن
گفتمان تا پایان جنگ بر کشور حاکم بود و پس از آن ،از یک سو بهدلیتل ضترورت بازستازی
ویرانیهای ناشی از جنگ و از سوی دیگر ،بهدلیل تغییرات بنیادین در قانون اساسی و ستاختار
قدرت سیاسی در کشور ،زمینه برای حاکمشدن گفتمان توسعهگرایی فتراهم شتد کته استتقالل
سیاسی و امنیت ملی از مسیر توسعه اقتصادی را آرمان خود قرار داد و با محوریتبخشیدن بته
طبقه متوسط و اولویتبخشی به فنساالری به جای والیتپذیری ،شکلدادن به جامعه مرفه را
در کانون اهداف خود قرار داد.
با پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی و انتخاب آقتای ختاتمی بتهعنتوان رئتیس جمهتور
جدید ،نه تنها گفتمان توسعهگرا با عناصر و گتزاره هتای ختاص ختود بته پایتان رستید ،بلکته
گفتمانی جدید شکل گرفت که ضمن اعتقاد به تقتدم توستعه سیاستی و فرهنگتی بتر توستعه
اقتصادی ،نقطه اتکا یا به عبارت دیگر ،مرجع تامین امنیت خود را نیز جمهور (مردم) قترار داد
و بدین ترتیب ،تحقق مردمساالری دینی و تشکیل جامعه مدنی را در کانون توجه قرار داد .این
گفتمان نیز با پایان دولت اصالحات رو به افول نهاد و با به قدرت رسیدن آقای احمدینژاد در
انتخابات ریاست جمهوری سال  1913گفتمان جدیدی حول محتور عتدالت اجتمتاعی شتکل
گرفت که محرومین و مستضعفین را مرجع تامین امنیتت قترار داد و استکبارستتیزی و تحقتق
جامعه موعود (مهدوی) را در کانون اهداف خود قرار داد .با وجود اینکه این گفتمتان تتا ستال
 1911همچنان قدرت اجرایی کشور را در دست داشت ،اما با بروز حتواد

پتس از انتخابتات

سال  1911در عمل جامعه و حتی حاکمیت در ایتران حتول گفتمتان انقالبتیگتری در مقابتل
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اعتدالگرایی دچار انشقاق شد و دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد بته دوران غلبته
گفتمان انقالبیگری در مقابل گفتمان اعتدالگرایی تبدیل شد .همچنانکته گفتته شتد ،ایتن دو
گفتمان در واقع دو جبهه فکری مختلف بودنتد کته هتر یتک برختی گفتمتانهتای پیشتین را
نمایندگی میکردند.
گفتمان اعتدالگرایی که ائتالفی از گفتمانهای اصالحطلبی ،توسعهگرایی و ملیگرایی بتود،
با حمایت ضمنی گفتمان اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری سال  1911پیتروز شتد و
به برتری رسید .بدین ترتیب ،گفتمان اعتدالگرایی با تأکید بتر دولتت تعامتلگترا ،شتهروندان
بهعنوان مرجع امنیت ،حکمرانی کارآمد بهعنوان نحوه تامین امنیت و با هتدف تشتکیل جامعته
اخالقی به گفتمان حاکم تبدیل شد .این گفتمان با وجود عدم همراهی گفتمان اصولگرایتی در
سال  1913هم به قدرت رسید و از آن پس ،از یک سو به دلیل افزایش فشار تحریم خارجی و
از سوی دیگر ،به دلیل ناتوانی در حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و کاهش حمایت حتتی
از جانب نیروهای موتلف دچار ضعف شد .در چنین شرایطی ،گفتمان انقالبیگری بتا استتفاده
از فرصت و البته با توجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شتورای
اسالمی دوباره قدرت را به دست آورد .اما اینکه آیا این روند ادامه یابد یتا بتار دیگتر شترایط
برای افزایش مشارکت مردم و گرایش به گفتمان اعتدالگرا فراهم شود یا حتی گزینته دیگتری
اتفاق بیفتد ،عالوه بر حمایت راهبردی گفتمان اصولگرایی از هر کتدام از ایتن دو گفتمتان ،از
یک سو بستگی به قابلیت پاسخگویی هر یک از آنها به مسائل و مشکالت پیش روی کشتور و
از سوی دیگر ،به حمایت افکار عمومی داخلی و همچنین ،میزان و نحوه همراهی و همکتاری
جامعه بینالمللی دارد.
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